
Dansschool Danszz! 
Boskriek 35, 5131 HJ Alphen, NL 

Telnr: 0652428447 
IBAN: NL89RABO0161950817 

Incassant-ID: NL90ZZZ534595710000 

 

 

Inschrijfformulier  DANSZZ!       

 

Voor- & achternaam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres: _________________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ________________  Plaats:________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:___________________________ 
 
Telnr 1: _____________________________________Telnr 2*:____________________________________ 
 
Email:  _________________________________________________________________________________ 
 
Les 1 :  __________________________________Lesdag/lestijd:___________________________________ 
 
Les 2*:  __________________________________Lesdag/lestijd:__________________________________ 
 
Les 3*:  __________________________________Lesdag/lestijd:__________________________________ 
* indien van toepassing 
 
Kenmerk machtiging:  Lesgeld dansschool Danszz!  
Lescategorie Lesduur Bedrag per maand Bedrag per jaar 

Jeugd tot 18 jaar 45 min           € 17,00       € 170,00 

Jeugd tot 18 jaar 60 min           € 19,50       € 195,00 

18 jaar en ouder 45 min           € 20,00       € 200,00 

18 jaar en ouder 60 min           € 23,50       € 235,00 

 
Onderstaand graag aangeven wat uw voorkeur heeft. 
 Betalingswijze 

□ 
Euro-incasso (SEPA) in 1 termijn (totale lesgeld wordt afgeschreven) 
Bij betaling in 1 termijn (in september) ontvangt de cursist €10,- korting op het 
totaalbedrag. 

□ 
Euro-incasso (SEPA) in 10 termijnen (lesgeld wordt in 10 maandelijkse 
termijnen (sept-jun) afgeschreven) 

 
IBAN Rekeningnummer: ___________________________________ 
 
Bank identificatie (BIC)* : __________________________________*Indien u bij een buitenlandse bank bent aangesloten.. 
 
Op naam van: ___________________________________________ 
 
Aankruisen indien van toepassing:  

□ 15% gezinskorting op de tweede les binnen een gezin. 

□ 20% gezinskorting op de derde les binnen een gezin.  

□ 40% gezinskorting op de vierde of daarop volgende lessen binnen een gezin. 

 
Namen overige dansende gezinsleden____________________________________________________________ 
 
 
 

Handtekening (ouder-/voogd): _____________________________   Datum: ___________________                                 



Dansschool Danszz! 
Boskriek 35, 5131 HJ Alphen, NL 

Telnr: 0652428447 
IBAN: NL89RABO0161950817 

Incassant-ID: NL90ZZZ534595710000 

 

Let op! Er wordt helemaal onderaan de pagina gevraagd wat we met beeldmateriaal mogen doen. Deze ook graag 
aankruisen en ondertekenen.  

ALGEMENE VOORWAARDEN 
- Cursisten (evt. ouders/voogd) zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. 
- Bij inschrijving gaan cursisten en/of ouders/voogd akkoord met de algemene voorwaarden. 
- Deelname aan de danslessen van Danszz! is op eigen risico van de ouder/voogd van desbetreffende cursist. 
- Danszz! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde spullen. 
 
VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING EN BETALING 
- Indien een cursist lid wordt van Danszz! dan betaalt hij/zij eenmalig € 12,00 administratiekosten. 
- Indien men gebruik wil maken van de gezinskorting, zoals deze vermeld is bij de lesgelden, dan dient men dat aan te  
  vinken op het inschrijfformulier. 
- Betalingen kan men voldoen in 1 of 10 termijnen. 
- Betaling geschiedt volgens automatisch incasso. 
- Bij betaling in 1 termijn zal het jaarbedrag begin september worden geïncasseerd. De cursist ontvangt bij een jaarbetaling  
  in september 10 euro korting op de totaalfactuur. 
- Bij betaling in 10 termijn zal het maandelijkse bedrag af worden geschreven in de eerste week van de maand gedurende  
  de maanden september tot en met juni. 
- Een cursusjaar bestaat ongeveer uit 36 lesweken en loopt van september tot en met juni maar het lesgeld is berekend op  
  34 weken in verband met mogelijke uitval. 
- Gedurende de (Nederlandse) schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. 
- Cursisten kunnen tussentijds instromen. Het lesgeld zal bij tussentijdse instroming naar rato berekend worden. 
- Opzeggen van een cursus kan alleen schriftelijk (bij voorkeur via email) en dient een volle kalendermaand voor aanvang  
  van de nieuwe incasso`s ( de 1e dag van iedere maand) te gebeuren. 
- De machtiging voor automatisch incasso loopt automatisch door in het nieuwe cursusjaar, tenzij men zich voor 1 augustus  
  van het lopende cursusjaar uitschrijft. 
- Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 
- Indien er niet aan de betalingsverplichting voldaan wordt zal er twee keer een herinnering gestuurd worden alvorens er   
  een incassobureau benaderd zal worden. Cursisten zullen dan eveneens uit de lessen geweerd worden totdat de      
  betalingsachterstand is voldaan. 
- De inschrijving is definitief zodra het inschrijfformulier ingevuld is ingeleverd. 
- Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. 
- Nieuwe leerlingen mogen de eerste les geheel vrijblijvend een proefles draaien.  
- Dansschool Danszz! behoudt zich het recht voor de tarieven bij de start van een nieuwe seizoen te indexeren met  
  maximaal 7%. 
 
PRIVACY 
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Danszz! uw persoonsgegevens opneemt in een 
gegevensbestand. Bij Danszz! wordt er zorgvuldig omgegaan met uw privacy. De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel 
verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit betreft het geven van lessen, het administreren van uw deelname, het 
informeren over activiteiten aangaande de dansschool en het kunnen innen van verschuldigde bedragen. Het vastleggen en gebruik van 
deze gegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen in een 
systeem voor leerlingenadministratie en enkel Anouk Kuijpers en Joyce Kuijpers-Hoonhorst hebben toegang hiertoe.  Voor zover wij 
gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze 
leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als u daar expliciet 
toestemming voor gegeven heeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt uw eigen persoonsgegevens opvragen en 
verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Verwijdering is slechts mogelijk wanneer er geen betalingsverplichting meer is. 

Gedurende het jaar worden regelmatig tijdens evenementen en lessituaties foto`s  gemaakt. Deze worden incidenteel gebruikt voor onze 
website, een flyer of social media. U kunt hieronder aangeven of foto`s met uw beeltenis (of van uw kind)  gebruikt mogen worden voor 
de website, flyer en/of social media. Een hele enkele keer ( o.a. met de eindejaarsvoorstelling ) worden er filmopnames gemaakt. Ook 
hierbij kunt u  aangeven of deze al dan niet gebruikt mogen worden. Indien er specifieke doeleinden zijn voor beeldmateriaal zullen we 
altijd vooraf nogmaals expliciet vragen of betreffende beeltenis gebruikt mag worden. 

        
 
 
 
 
     
 

 
Handtekening ouder/voogd voor akkoord: 
 

Gebruik Beeldmateriaal.  

JA / NEE Fotomateriaal met mijn beeltenis (of van mijn kind) mag gebruikt worden voor publicitaire doeleinden 
zoals bijvoorbeeld website, krant, flyer en social media.   

JA / NEE Filmmateriaal met mijn beeltenis (of van mijn kind) mag gebruikt worden voor publicitaire doeleinden 
zoals bijvoorbeeld website en social media.  


